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 �িত�াকালঃ ১৯৫৬ ি�ঃ 

 িচিনকেলর উৎপাদন �মতাঃ ১৫২৪০ �মঃ টন  

 ছিব: 

 

 িমল হাউজ �াগাস �কিরয়ার 

 

 �াগাস ইয়াড � িমল �রালার 

 

 

 বয়লার আরিভএফ 

 



 

 ইভােপােরটর বয়িলং হাউজ  
 

 

 িসরাপ �া� বয়িলং হাউজ ২ 

 

 �ান �স �া� 

 

 

 িচিনকল এলাকার �মাট আয়তন: ১৫৫০ বগ � িকেলািমটার 

 িচিনকেলর সব �েমাট জিমর পিরমান: ২৮৮৭.০২ একর  

কারখানা                       : ২০.০০ একর 
আবািসক                      : ৭৬.৪৮ একর 
��র ও �রলওেয় সাইিডং  : ৫.০০ একর 
আর. এস. আর. এস   : ১০.০০ একর 
পরী�া�লক খামার   : ২৬২.১০ একর  
�িষ খামার (৩�)   : ২৪৯৬.৬৯ একর 
 



 িচিনকল এলাকায় �মাট আখ আবাদেযা� জিমর পিরমাণ: ৪৫০০০ একর 

 িচিন িব�েয়র ধরণ:  

িডলােরর মা�েম (�হালেসল, �� িশ�, �য়ংি�য় িশ� , থানা/�জলা িডলার, �িসিব) ি�-�সল �ােকট জাত িচিন (১ �কিজ 
ও ২ �কিজর �ােকট), সংরি�ত খাত (�িলশ, িবিজিব, ফায়ার সািভ �স, �নৗবািহনী ও �সনাবািহনী), আখ চাষী। এছাড়া 
�িমকেদর মােঝ �রশন �িবধার মা�েম িচিন িব�য় করা হয়। 
 

আখ চাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন 

 

 িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�াস�হ এবং সম�া �থেক উ�রেণর ��াবনাস�হঃ 

সম�াস�হঃ  
 

1) কারখানার য�পািত অত�� �রাতন ও জরাজীণ �। 

2) ক�চামাল আেখর সংকট। 

3) আেখর জিমর পিরমাণ িদন িদন কেম যাে�। 

4) আখ আবােদ আ�িনক য�পািতর �েয়ােগর সীমাব�তা আেছ। 

5) �� ও ভাল জিমর পিরবেত� অেপ�া�ত ন�� ও পিতত জিমেত আেখর চাষ হে�। ফেল আেখর �নগত মান �াস পাে�। 

6) অিধক িচিনস�� উ�ত জােতর আেখর উ�াবন কম হে�।  

7) আবহাওয়া পিরবত�েনর কারেণ আেখর মে� িচিন কম হে�। 

8) �বসরকাির িচিনর সােথ রা�ায়� িচিনকেলর িচিনর িবপনণ �বষ� হে�। 

৯) সরকার িনধ �ািরত দেরর �চেয় িচিনর বাজার �ে� কম থাকায় উৎপািদত িচিন িব�য় হে� না। ফেল �ষেকর 

সরবরাহ�ত আেখর �� পিরেশাধ করা যাে� না।  
 

উে�ারেণর উপায়ঃ 

1) �রাতন য�পািত পিরবত�ন কের আ�িনক য�পািত �িত�াপেনর জ� ইেতামে� িবএমআর �ক� �হণ করা হেয়েছ।  

2) �ডা� ডাইভারিসিফেকশেনর জ� নানা�িখ উে�াগ �হণ করা হেয়েছ।  

3) আেখর ���ি� করা হেয়েছ।  

4) ই-�িজ�, ই-�ােজট ও �মাবাইল �াংিকং �সবা চা� করা হেয়েছ। 

5) অিধক িচিনস�� আেখর জাত উ�াবেনর জ� িবএসআরআই-�ত সাব ��িণক গেবষণার কাজ চলেছ।  

6) আেখর আবাদ ও ফলন �ি�র জ� চািষেদর মােঝ �যাগােযাগ �ি�, �িশ�ণ �দান ও সার, িবষ, িকটনাশক িবতরণ 

এবং এস�িপ প�িতেত আখ চােষর জ� ���িক �দান করা হে�।  

7) দ� জনবল গেড় �তালার জ� িনয়িমত �িশ�ণ �দান করা হে�।  

8) িবএসএফআইিসর মা�েম �দেশর িচিন আমদািন র�ািন ও িবপণন �ব�া িনয়�ণ করা �েয়াজন।   

   

 িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণস�হ, উৎপাদন �ি�েত �হীত উে�াগ ও অ�া� করণীয়ঃ 

িচিনকেল উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণস�হঃ 



1) িমল� ১৯৫৬ সােল �িতি�ত। িমল কারখানার য�পািত অত�� �রাতন ও জরাজীণ �। ইহার কায ��মতা ব�লাংেশ �াস 
�পেয়েছ। এর অিধকাংশ য�/য�াংশ বত�মান বাজাের সচরাচর পাওয়া যায় না এমনিক এর ���তকারী �িত�ানও 
িব�� হেয় �গেছ। �িতবছর �মরামত ও র�ণােব�ণ কের �কান রকেম চালােনা হে�। ফেল �মৗ�ম চলাকালীন 
িনরিবি�� ও ��ুভােব আখ মাড়াই কায ��ম চালােনা স�ব হয় না। িবধায়, িচিন আহরণ হার �াস �পেয়েছ। 

 
 

2)  �দেশর �যাগােযাগ �ব�ার উ�িত হওয়ায় �� �ময়াদী আ�, ��া, শাক-সবিজ ইত�ািদ ফসেলর িব�িত ঘটেছ ফেল 
আেখর জ� উপ�� �� ও ভালমােনর জিম�িল এখন �� �ময়াদী ফসেলর দখেল চেল যাে�। ফেল অিধকাংশ আেখর 
আবাদ হে� অেপ�া�ত ন��, পিতত ও নদীর চর এলাকায়। িবধায় আেখর �নগত মান �াস �পেয়েছ এবং �া� আেখর 
মে� িচিনর পিরমাণ কম পাওয়া যাে�।    

 

3) আখ চােষ আ�িনক ��ি� �েয়ােগ সীমাব�তা এবং এর পাশাপািশ �া�য়াল িসে�েম আখ চােষর জ� �লবার সংকট 
তী�ভােব �দখা িদেয়েছ। িমেল সরবরাহ�ত আেখর মে� আবজ�নার হার �লনা�লকভােব �ি� �পেয়েছ। ফেল িচিন 
িরকভাির �াস পাে�।  

 

4) অিধক িচিনস�� ও �েগাপেযাগী উ�তমােনর আেখর জাত উ�াবেনর অ�গিত কম হে�। ফেল সরবরাহ�ত আখ হেত 
উৎপািদত িচিনর পিরমাণ কম হে�।   

 

উৎপাদন �ি�েত �হীত উে�াগ ও অ�া� করণীয়ঃ 

1) িমল� আ�িনকায়ন করার জ� ইেতামে� িবএমআর �ক� �হণ করা হেয়েছ।  

2) আেখর সােথ সাথী ফসল িহেসেব �� �ময়াদী আ�, সিরষা, মিরচ, ডাল, শাক-সবিজ ইত�ািদ চাষ কের উ� ও 

ভালমােনর জিমেত �নগত মানস�� আখ চাষ �ি�র �েচ�া অ�াহত আেছ। 

3) আ�িনক ��ি�েত আেখর চাষাবাদ �ি�র �েচ�া অ�াহত আেছ। ফেল িমেল সরবরাহ�ত আেখর আবজ�না �াস পােব।   

4) অিধক িচিনস�� ও �েগাপেযাগী উ�তমােনর আেখর জাত উ�াবেনর জ� িবএসআরআই-�ত গেবষণার কাজ চলেছ।  
 

 �ানীয়ভােব আখচাষ �ি�েত �হীত উে��াগ স�হ এবং আর �যসকল উে�াগ �হণ করা �যেত পাের। 
�ানীয়ভােব আখচাষ �ি�েত �হীত উে��াগস�হ 
1) �ি�গতভােব চািষ �যাগােযাগ করা হেয়েছ। 

2) �াপকভােব উঠান �বঠক ও ঘেরায়া সভা করা হেয়েছ। 

3) চািষ সে�লন করা হেয়েছ। 

4) খামার িদবস করা হেয়েছ। 

5) চািষ �িশ�ণ করা হেয়েছ। 

6) উ�য়ন কম� ও কম �কত�ােদর মাঠ পিরদশ �ন ও চািষেদরেক পরামশ �দান। 

7) আখচাষ �ি�কে� চািষেদর উ�ু� করণ কােজ হ�া�িবল,�পা�ার ও ই� পির�মা ��ণ ও িবতরণ। 

8) িমেল কম �রত �িমক,কম �চারী ও কম �কত�ােদর আখচােষর আওতায় আনা হেয়েছ। 

9) আেখর স�ক ওজেনর িন�য়তার জ� সনাতনী ওজেনর পিরবেত� িডিজটাল কাটায় আখ ওজেনর �ব�া �হণ করা 

হেয়েছ। 

10) চািষেদর আখচােষ উৎসািহত করার লে�� আখ আবােদর �েয়াজনীয় উপকরণ �যমনঃ বীজ,সার,কীটনাশক সহ নগদ 

অথ � িহসােব ঋণ �দান করা হয়। 

11) আখচােষর িবিভ� ��ি� িবস�াের �দশ �নী ��ত �াপন এবং এর প�িত ও ফলাফল চািষেদর মােঝ �েল ধরা হেয়েছ।                                                                                                                              
 

আরও �যসকল উে��াগ �হণ করা �যেত পােরঃ 
 

1) আখ চািষেদর আখ িমেল সরবরাহ করার সােথ সােথ চািষেদরেক আেখর �� �দান করেত হেব। 

2) আখ চােষর ভ��িকর আওতা ও পিরমাণ �ি� করেত হেব। 

3) উ� ফলনশীল জােতর আখ বীজ উ�াবন বাড়ােত হেব। 



 ই� �খত হেত িচিনকলস�েহ �যাগােযােগর রা�াস�হ উ�তমােনর, এ িবষেয় িচিনকেলর প� হেত �হীত  
পদে�পস�হঃ 

 

1) ই� �খত হেত িচিনকলস�েহ �যাগােযােগর রা�াস�হ অিধকাংশই পাকা ও উ�তমােনর। �য সম� রা�া পাকা নাই বা 
অেধ �ক পাকা �স সম� রা�া�িল �িতবছর �মরামত ও পাকা করা হয়। 

 

2) মাড়াই �মৗ�ম ��র �েব � িফডার রা�াস�হ ি��, �াটস, রািবশ, মা� ইত�ািদ িদেয় �মরামত কের আেখর গাড়ী 
পিরবহেনর উপেযাগী করা হয়। অেনক �ােনর আখ পিরবহেনর জ� নদী/নালার উপর �মৗ�েম ব�েশর অ�ায়ী স�েকা ও 
রা�া িনম �াণ কের আখ পিরহবণ করা হয়। 

3) ই� �খত হেত িমেল আখ সরবরােহর রা�া�েলার মে� �ােমর �ধান রা�াস�হ �রাড �ডেভলপেম� ফা� হেত পাকা 
করা হয়। 

 ই� সং�হ �ক� (আখ �স�ার) হেত আ�িনক প�িতেত ওজন, �লািডং িসে�ম এবং �� সমেয়র মে� িচিনকেল 
আগমেনর িবষেয় �হীত পদে�পস�হঃ 

 

আখ �স�াের আ�িনক প�িতেত ওজনঃ 

1) সকল �কে�র ওজন য� িডিজটাল করা হেয়েছ। এেত ��তার সােথ �ত আেখর গাড়ী ওজন করা হয়। 
�লািডং িসে�মঃ 

1) ই� �বাঝাই কাজ �ানীয় দের �লবার �ারা �ততার সােথ করা হয়। 
 

�� সমেয়র মে� িচিনকেল আখ আগমেণর িবষেয় �হীত পদে�পঃ 

1) �কে� অিতির� �লী ম�দ রাখা হয় যােত আখ �েয়র সােথ সােথ �লািডং হয়। �লী �লাড হওয়ার সােথ সােথ  
�ােরেজর কে�াল�ম �থেক গাড়ী ��রণ কের আখ ভিত� �লী িমেল পিরবহন করা হয়। 

 
 

িচিন িবপণেন সম�াস�হ ও উে�ারেণর উপায় 
সম�াস�হ 
1) �বসরকারী িরফাইনারী িচিনকল স�েহর  িন�মােনর িচিনর সােথ অসম বাজার �িতেযািগতায় �কেত না পারা। 

2) সরকারী িচিনকেলর উৎপািদত িচিনর �� সরকার ক��ক িনধ �ারণ করা হয়। অপরিদেক �বসরকরী িরফাইনারী 

�কা�ানী �েলার িচিনর �� সরকার ক��ক িনধ �ারণ করা হয় না। ফেল উ� �িত�ান�েলা  সরকারী িচিনকেলর  

িনধ �ািরত �ে�র �চেয় কম �ে� বাজাের িচিন িব�য় কেরন। ফেল সরকারী �িত�ােনর উৎপািদত িচিন িব�য় হয় না। 

3) আিথ �ক সংকেটর কারেণ সরকাির িচিনকেল উৎপািদত িচিনর �নগতমান স�েক� ি�� ও ইেলক�িনক িমিডয়ায় 

�াপক �চারনার অভাব। 

4) �বসরকরী িরফাইনারী �কা�ানী �েলার িচিনর �� �লনা�লকভােব কম হওয়ায় সরকারী �িত�ােনর  িচিনর 

বরা��া� িডলারগণ �কমত িচিন উে�ালন কেরন না । 
 

উে�ারেণর উপায়ঃ 
1) সরকারী িচিনকল স�েহর �র�া �দােনর িনিমে� �বসরকরী িরফাইনারী িচিনকেলর আমদানী�ত ‘র’-�গার এর উপর 

�� �ি� করা। 

2) �বসরকারী িরফাইনারী �কা�ানী�েলার উৎপািদত িচিন চািহদার সােথ সাম�� �রেখ �দিশয় বাজাের িব�য় এবং 

অবিশ� িচিন িবেদেশ র�ানীর �ব�া করা। 

3) ি�� ও ইেলক�িনক িমিডয়ায় পয �া� িব�াপেনর �ব�া করা। 

4) ঢাকাসহ �দেশর বড় বড় শহর �েলােত পয �া� সং�ক িব�য়েক� �খালা। 

 
 িচিনকেলর অিধন চাষাবাদেযা� (আবাদী+অনাবাদী) জিমর সেব �া� �বহােরর জ� িক িক উে��াগ �হণ করা হেয়েছ 

তার সাফ�সহ িব�ািরত িববরণঃ  
 

�হীত উে��াগঃ 



 

1) ইিতমে� খামােরর পিতত জিমেত ন�নভােব সামািজক বনায়ন করা হেয়েছ ২১২.০০ একর। 

এছাড়া ফলেদর মে�ঃ- 

                  �াগন বাগান           ১.৬০ একর 

                  আম বাগান            ২.০০ একর 

                  নািরেকল বাগান       ৬.০০ একর 

1) তাছাড়া জিমর সেব �� �বহােরর জ� আেখর সােথ সাথী ফসল িহসােব ম�র, সিরয়া, ধিনয়া, গাজর ও আ� চাষ 

করা হেয়েছ। 

2) আখচাষ অ�পেযাগী নী� জিমেত ধান ও গেমর চাষ করা হেয়েছ। তাছাড়া িমি��মড়া ও লাউ আবাদ করা হেয়েছ। 

3) মিরচ ও হ�দ চাষ করা হেয়েছ। 

4) ই� কত�েনর পর এবং িনজ� �বহােরর পর অবিশ� িক� জিম ��কালীন ফসেল লীজ �দান করা হেব। 
 

িচিন বাই ��াডা� ও এর �বহার 
 

 উৎপািদত বাই-��াডা�স�হ, িবগত ১০ বছের উৎপ� বাই-��াডাে�র পিরমাণ ও িবি�র পিরমাণ এবং আেয়র পিরমাণ 
 

উৎপািদত বাই ��াডাে�র নামঃ  
1) �গাস 
2) িফ�ার �কক ও  
3) �মালােসস  

 

িবগত ১০ বছের উৎপ� বাই ��াডা� উৎপে�র পিরমাণ এবং িবি�র পিরমাণ ও আেয়র পিরমাণঃ 
 

মাড়াই  
�মৗ�ম 

উৎপািদত  
�াগাস 

(�মঃ টন) 

িবি�ত �াগাস  
��  

(ল� টাকায়) 

উৎপািদত  
িফ�ার �কক 

(�মঃ টন) 

িবি�ত 
িফ�ার �কক 

�� 
(ল� টাকায়) 

উৎপািদত  
�মালােসস  
(�মঃ টন) 

িবি�ত  
�মালােসেসর  

পিরমাণ  
(�মঃ টন) 

িবি�ত �মালােসস  
হেত আয়  

(ল� টাকায়) 

২০১৭-১৮ ৩০৪৫৫ িমল� অিত  
�রাতন হওয়ায়  
উৎপািদত  
�াগাস �ালানী  
িহেসেব �ব�ত  
হেয় আসেছ ফেল  
উৎপািদত �াগাস  
উ��ৃ না হওয়ায়  
িবি� করা স�ব  
হয়িন।  

২৫৫২ আখ উৎপাদেনর 
�ােথ � �ষেকর মােঝ 

িফ�ার �কক 
সরবরাহ করা হয় 
এবং িমেলর �িষ 
খামােরর ফলন 
�ি�র লে�� 

খামােরর জিমেত 
�বহার করা হয়। 

৩২০৩ ২৭৪১.৫৮ ৫২৩.২১ 
২০১৬-১৭ ২৬৫৭২ ২২২৭ ২৭৮৮ ৩০২৮.৩৭ ৬০৫.৫৬ 
২০১৫-১৬ ২০৯৮২ ১৮১১ ২১৯১ ৩৫০০.০০ ৫২৮.৪২ 
২০১৪-১৫ ২৫৮৪০ ২১১০ ২৭০১ ২১৭৪.৭১ ২১৪.০৫ 
২০১৩-১৪ ৪১৬১৭ ৩৩৮২ ৪২৭১ ৩৪৭৫.২৯ ৩০৬.৪২ 
২০১২-১৩ ৩০৩০৬ ২৭২০ ৩১৫৩ ৬১৬০.১০ ৪০৮.১৪ 
২০১১-১২ ২৮৩১৯ ২৫৫৯ ২৯৮০ ২৫৯১.১০ ২১২.৬৫ 
২০১০-১১ ৩৭০৭৩ ৩৩৪১ ৩৮০৪ ১৪১৯.৪০ ২৮৭.৩০ 
২০০৯-১০ ২০৬৭৫ ১৮৪৯ ২১৩০ ৮৭৫.৩৮ ১৭৮.৩২ 
২০০৮-০৯ ২৯০৫ ২০১৩ ২৩৬৫ ৩৮৭২.৬৫ ৩৬৭.৭৩ 

 
 

 

 দ� জনবল �তিরেত �হীত উে�াগস�হঃ  
জনবল �তিরেত ইেতা�েব � ঠা�রগ�ও �গার িমলস িলঃ ক��ক ও এনিপও-র সহেযাগীতায় উৎপাদনশীলতা,উ�য়ন িবয়ষক 
�িশ�ণ �কাস � ২০১৬ সােল স�� কেরেছ এবং ই� উ�য়ন সহকারী ও �স�ার-ইন-চাজ�েদর আখ উ�য়ন ও উৎপাদন 
িবষয়ক �িশ�ণ �কাস �  �িত বৎসর িব এস আর আই, ঈ�দ�েত অ�ি�ত হেয়েছ। এছাড়া কারখানার �েকৗশলী, রসায়নবীদ, 
�িষবীদসহ অ�া� কম �কত�ােদর ইন-সািভ �স ��িনং িনয়িমত হেয় থােক। 
 

 

 িচিনকেলর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অ�া� �যসব �েযাগ �িবধা রেয়েছঃ  
 

িচিনকেলর িনজ� হাসপাতােলর িনয়�নাধীন সং�ামক �রােগর �িতেরাধ �ব�া �হণ করা হয়। �িত বছের সরকারী 
সহেযাগীতায় অ� হাসপাতােলর �ব�াপনার অধীেন িমলস আবািসক এলাকার িশ�েদর �কাদান কম ��িচ পালন করা হয়। 
িমেলর পির�ার-পির�� �মিডেকল �ব�াপনার মা�েম স�� করা হয়। 
 

�য সম� �িমক আবাসন কেলানীেত বসবাস কেরন না তােদর যাতায়ােতর ভাতা �দান করা হয়। িক� সং�ক �িমক 
আবাসন কেলানীেত �-পিরবাের বসবােসর �ব�া করা হেয়েছ।  
 



�িমক/কম �চারী ও কম �কত�ােদর �ছেল-�মেয়েদর ��ুভােব �লখাপড়া করােনার জ� �াথিমক ও উ� িব�ালয় আেছ।  
�িমক-কম �চারী ও কম �কত�ােদর জ� নামােজর িনিম� জােম মসিজদ আেছ। িহ� ধম �াবল�ীেদর ধম � চচ �ার জ� িমলস 
ক�া�ােস ১(এক)� মি�র আেছ। �িমক-কম �চারী ও কম �কত�ােদর িনজ� খরেচ চা না�া ও ভাত খাওয়ার জ� িমেলর 
িভতের ক�াি�েনর �ব�া আেছ। িমেলর িভতের ��ষ ও মিহলােদর জ� �থকভােব পয �া� সং�ক টয়েলেটর �ব�া 
আেছ। িচিন উৎপাদনকালীন সমেয় জ�রী কােজ �বহােরর জ� িমেলর িনজ� গাড়ী আেছ। �গার �সচ ও �রাড 
�ডভলপেম� তহিবল হেত �ীজ ও কালভাট � �মরামত ও উ�য়ন করা হয়। আখচাষীগণেক ই� চাষ �ি�য়ার আ�িনক ��ি� 
িবষেয় �িশ�ণ �দয়া হয়। �িমক কম �চারী/কম �কত�ােদর �িশ�েণর �ব�া �হণ করা হয়। ক�ান তহিবল হেত �িমক 
কম �কত�াগণেক �েয়াজেন আিথ �ক সহায়তা �দান করা হয়। অি� িনব �াপেনর জ� �রাতন এক� ফায়ার ফাইটার গািড় 
আেছ। িমেল �িমক কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� িচিনর �রশন �দান �ব�া আেছ। ��স মাড সার িহেসেব �বহােরর জ� 
আখ চাষীেদর মােঝ িনধ �ািরত �ে� িব�য় করা হয়। 
 

 িচিনকেলর িসিবএ’র সং�া এবং তােদর সদ� সং�াঃ  
িসিবএ সং�াঃ ১�। সদ� সং�াঃ ১১ জন।  

 
িচিনকেলর য�পিত ও আ�িনকায়ন  

 

 িচিনকেলর য�পািতস�েহর বত�মান অব�ার িব�ািরত ত�ঃ  
 

কারখানার য�পািত অত�� �রাতন ও জরাজীণ �। 
1. িমল হাউসঃ িমল টারবাইনসহ  িমল হাউেসর  য�/য�াংেশর কায ��মতা �াস �পেয়েছ। 
2. বয়লার হাউসঃ বয়লােরর �ীম �জনােরশেনর কায ��মতা �াস �পেয়েছ। 
3. বয়িলং হাউসঃ �ািরফায়ার, ইভাপেরটর, �ানস�েহর বিড �য়�া� হেয়েছ ও �সি�িফউ�াল �মিশনস�হ  চলার     
    অ�েপােযাগী হেয় পেড়েছ।  
4. দ� জনবেলর অভাব রেয়েছ। 
 

 অ� িচিনকল আ�িনকায়েনর জ� িক �কান পদে�প �হণ করা হেয়েছ ? উ�রঃ হ��। 
আ�িনকায়েনর জ� �যসব পদে�প �হণ করা হেয়েছ তার িব�ািরত িববরণঃ 
 
িমল� আ�িনকায়েনর জ� িবএমআর �ক� �হণ করা হেয়েছ।  
�কে�র নামঃ Replacement of Old Machinery and addition of machinery for Beet Sugar 
Production  at Thakurgaon Sugar Mills .   
 

�হীত �ক�স�হ িন��পঃ 
 

 িমল আ�িনকায়ন করা হেব।  
 বীট �গার ��া� �াপনঃ আেখর পাশাপািশ �গার বীট �থেক িচিন উৎপাদন করা হেব। 
 �কা-�জনােরশন ��া� �াপনঃ িমেলর উৎপািদত িব��ৎ িনেজেদর চািহদা �রণ কের অিতির� িব��ৎ জাতীয় ি�েড 

সরবরাহ করা হেব। 
 �গার িরফাইনাির ��া� �াপনঃ র’�গার হেত িরফাই� �গার �তির হেব। 
 িডি�লাির ��া� �াপনঃ এ�েপাট � আিরেয়ে�ড এক� িডস�লারী �া� �াপন কের ফেরন িলকার িবেদেশ র�ািন 

করা হেব। 
 বােয়া ফা� �লাইজার ও বােয়া �াস ��া� �াপনঃ িনজ� উৎপািদত বাই-��াডা� িফ�ার �কক �ারা বােয়া- 

ফা� �লাইজার �তির ও বােয়া-�াস উৎপ� করা হেব। 
  িচলার ��ােরজঃ �গার বীট সংর�ণ ও এলাকার উৎপািদত সবিজ ও ফল-�ল িহমািয়ত কের রাখা হেব। 

 

গেবষণা 
 

 িচিনকেলর �িত�াল� �থেকই এক� গেবষনাগার আেছ। ইহােত আেখর রেসর রাসায়িণক িবে�ষণ, িচিন ও বাই 
��াডা� স�েহর রাসায়িণক িবে�ষণ, টপ�াস িনধ �ারণ সহ িবিভ� িবে�ষণ হেয় থােক। 
 



িচিন নীিতমালা  
 

 ভারত, পািক�ান ও �লংকার িচিন সং�া� নীিতেত �যসব িবষয় উে�খ করা হেয়েছঃ ত� জানা �নই।  

 িচিন সং�া� সম�া সমাধােন �যসব উে�গ �হণ করা হেয়েছ িচিন নীিতমালায়ঃ ত� জানা �নই। 

 বাংলােদেশর িচিন সং�া� নীিতেত �যসব িবষয় অম�� �� করা �যেত পােরঃ ত� জানা �নই। 

 �বসরকারী িচিনকলস�হ সরকােরর কাছ �থেক �য সব �িবধা পাে�ঃ ত� জানা �নই। 

 সরকারী িচিনকলস�হ সরকােরর কাছ �থেক �য সব �িবধা পাে� তার �লনা�লক বণ �নাঃ ত� জানা �নই।  

 
পিরেবশ �র�া 

 
 িচিনকেলর পিরেবশ �র�ায় �যসব উে�াগ �হণ করা হেয়েছঃ   

 

ওেয়� ওয়াটার ি�টেমে�র জ� ETP �া� �াপেনর �ক� অ�েমািদত হেয়েছ। এ িবষেয় কাজ চলমান আেছ।    
 

 
 অ� �িত�ােনর িবগত ১০ (দশ) বছেরর সরকারী খােত রাজ� জমার িববরণঃ 

 
�ঃ 
নং 

সাল ভ�াট �া� �িম 
উ�য়ন কর 

�মাট 

০১ ২০১৭-১৮ ১০২.৩০ ৩১.০৬ ১৪.৪৬ ১৪৭.৮২ 
০২ ২০১৬-১৭ ১১০.২০ ৩৫.৩০ ১৯.৪৭ ১৬৪.৯৭ 
০৩ ২০১৫-১৬ ১০০.৮৭ ২১.৩১ ২০.১৭ ১৪২.৩৫ 
০৪ ২০১৪-১৫ ৫২.৮০ ১৮.৬৩ ১০.২৩ ৮১.৬৬ 
০৫ ২০১৩-১৪ ৬৫.৫০ ২২.১০ ৯.৫৪ ৯৭.১৪ 
০৬ ২০১২-১৩ ৮৩.৩০ ২২.২৫ ১২.৩৫ ১১৭.৯০ 
০৭ ২০১১-১২ ৬৬.১২ ১৬.৬৫ ১১.৮৮ ৯৪.৬৫ 
০৮ ২০১০-১১ ৬০.১১ ১৯.৭২ ১৩.৪৩ ৯৩.২৬ 
০৯ ২০০৯-১০ ৪০.২১ ১৫.৩৫ ১৫.৬৪ ৭১.২০ 
১০ ২০০৮-০৯ ৬৫.৮৮ ২৩.১১ ১১.২০ ১০০.১৯ 

 


